Normativa d’assaig de dansa
Centre Cívic Barceloneta
El Centre Cívic Barceloneta disposa de sales d’assaig per a projectes relacionats amb la dansa i el moviment. Aquestes
sales són polivalents i els horaris estan condicionats per la programació i serveis del propi centre.
1. Quan es demana un espai per assajar, cal omplir la sol·licitud i signar-la acceptant aquesta normativa. La petició es
realitzarà per un temps limitat de tres mesos (determinat per trimestres naturals). En cas que es necessiti ampliar la cessió
caldrà renovar la petició.
2. Les hores d’assaig es pactaran amb la companyia en funció de la demanda de les sales. El centre es reserva el dret
de reduir, ampliar o anul·lar les hores pactades en funció de les necessitats de la programació i serveis, intentant sempre
avisar a la companyia amb el màxim d’antelació possible i facilitant una altra sala o la recuperació de les hores.
3. El centre cedirà per a la utilització de l’espai un de equip de so bàsic.
4. Es necessari deixar la sala neta i ordenada tal i com indica el plànol de sala. Qualsevol desperfecte anirà a càrrec de
l’usuari. Si s’observa algun desperfecte previ cal avisar a l’entrar a la sala.
5. En cap cas es pot deixar material a la sala cedida o a altres espais del centre sense permís previ. El Centre Cívic no
es fa responsable d’aquest material.
6. Donat que els assajos han de ser compatibles amb altres activitats, cal tenir cura del soroll i del to de veu per tal de
respectar als usuaris de la resta de les sales.
7. Es pot anul·lar la reserva d’una sala amb un mínim de 3 dies hàbils. En cas contrari, s’haurà d’abonar l’import de la
sala.
8. El centre dóna suport econòmic a iniciatives de dansa establint un preu hora de 4,25€ per a qualsevol de les sales. La
companyia es compromet a col·laborar amb el centre amb un intercanvi cultural, ja sigui realitzant una proposta de dansa
o un taller de forma gratuïta. D’altra banda, es compromet a que cada cop que realitzi la proposta treballada al centre, faci
figurar al material promocional “ amb suport del Centre Cívic Barceloneta”.
9. El pagament de la cessió es realitzarà mensualment. La companyia pot fer el pagament amb targeta de crèdit, o recollint
a la secretaria el document de pagament bancari el darrer dia de mes. El retornarà pagat el primer dia de mes amb assaig
al centre.
10. El centre fa una convocatòria per a projectes en residència cada tres mesos. La residència suposa la cessió de l’espai
de manera gratuïta durant un màxim de tres mesos. La proposta seleccionada es compromet a col·laborar amb el centre
en algun projecte cultural de dansa de manera gratuïta o a presentar la seva proposta dins la programació del centre.
11. En cas de faltes reiterades sense previ avís, la cessió serà anul·lada.
12. L’incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul·lació de la utilització de l’espai.
13. Sales d’assaig. A continuació detallem les condicions concretes de cada sala:
Sala D'actes

250m2

Terra fusta / miralls mòbils

Sala Carmen Amaya

120m2

Terra fusta/ 1 mirall mòbil/ linòleum

Sala C

100m2

Terra fusta / miralls

Sala H

55m2

Terra fusta / miralls

Sala G

25m2

Miralls

*Possibilitat de fer servir els miralls mòbils a altres sales

